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Styrem øte 7. mai ZOL?

Tilstede: Lars-Erik Larsen, Inger s. Åsle, Inger Lise Fernløf , per Arne
Skjeggestad, Jørgen oksmo. Jon Egil Johnsån, Olav Hals, Endre Steinbru og per
Helgesen
Fortall: Trine Helen Johansen,og Kristian Åsle.
Sted: Andersen Slippen

Referent: Endre Steinbru

NR ANSVAR
Gjennomgang av møtereferat fra styremøtet 14. rn.ans"

Dropbox
Endre sjekker at alle har tilgang på dropbox og legger terminlista på
hjemmesiden vår.
Bn'gqeplasser
Magae Tønnesen leier plassen som det står stine Åsle på. Mer: kun
for et år.'
Petter Antonsens plass er 5,5 meter bred, dette endres.
opplagsplasser er fakturert. Bryggeplasser er ikke fakturert hittil i
år.
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Navn Plass nr Bredde
Odvar Johansen Bølgebr nr 1 4,5 m
Truls Olsen Bøleebr nr 2 5m
Andre Manskow Bølgebr nr 3 4m
Petter Antonsen Bølgebr nr 4 5,5 m
Gunnar Tømqvist Bølgebr nr 5 4m
Jørgen Oksmo Brygga plass nr 6 3,5 m
Erik Martinsen Brygga plass nr 10 3,5 m
Andreas Bure Brygga plass nr 14 3,5 m
Torleif Sørlie Brygga plass nr 18 3m
John Hatch Brvgga plass nr 26 4.5 m
Jon E Johnsen Brygga plass nr 31 5m
Per Helgesen Brygga plass nr 29 5m
Olav Hals Brygga plass nr 21 3,5 m
Magne Tønnesen Brygga plass nr 17 3,5 m
Inger Lise Fernløf Brygga plass nr 11 4m

Endre



Bølgebryter
Alle bølgebrytere er på plass. Vi har fått feil faktura. Olav ordner
opp med leverandøren.

Før neste møte må det forberedes fakturering av bryggeplasser

Terminlisten. Hverdagsseilas på slippen etc.
Vi arrangerer Høstregatta. Per får med en fra Lera og en fra
Skj æløy i arrangementskommiteen.

Styret har ingen sysnpunkter på om båter som ligger på slippen
arrangerer hverdagsseilas. De skal imidlertid ha samme service som
Lera og Skjæløy-seilerne hvis de har behov for det.
Budsiettoppføleine
Vi har et likviditetsproblem.
På grunn av innkjøp av Båter RS Feva, reparasjon av Kællen,
innkjøp av utriggere til bryggene og på grunn av innkjøp av
markise til Slippen.

Styret er enige i de disposisjonene som er gjoft, men det er viktig at
det heretter utvises budsjettdisiplin.

Følgende tiltak iverksettes:
1: Fest på Yachtklubben flyttes til Slippen. Budsjettpostene
administrasjonsutgifter og møteutgifter reduseres med 40 000.-
2: Killingene kan selges. Jørgen får i oppdrag åprøve å selge dem
for minimum 50 000.-.
3: Vi vurderer hvordan vi kan skille økonomisk mellom
idrettsklubben og hus/brygge slik at vi unngår å måtte utgiftsføre
investeringer på et år dersom de kan skrives av over flere år.

Lars Erik sender ut prognose for resten av året.

Status kommiteer:
Bam og ungdom: 30 nye seilere. Jørgen oppfordrer
styremedlemmene til å møte opp på slippen på tirsdager for at nye
medlemmer og foreldre skal føle seg velkommen.

Jørgen lager retningslinjer for hvordan Barne og Ungdomsgruppa
kan skaffe inntekter til «egen» virksomhet.

Tur og Hav kommiteen: Kommiteen kopierer fioråret, både med
hensyn på medlemmer og aktiviteter. Det blir sommercruise som i
Ijo..

Hus/Brygge: det har vært dugnad, men det er åpning for de som
ikke kunne møte å stille på dugnad på individuell basis. Olav
organiserer en oppgaveliste.

Info/kurs: Deadline for seilmagasinet er 21. mai.
Det er avholdt et dommer arransørkurs 1 i resi av Bøymo.

Lars Erik

Jørgen

Per Arne

Olav



O.t.t pturer om et kurs i båthandtering og fortøyning for damer

før sommeren etter modell av tilsvarende aktivitet i 2008

Terminliste
Regattakommiteen: Mangler folk på noen regattaer. Lars Erik

sender en oppstilling som viser mannskapsbehov til Per.

Twostar, Homlungen og Hankø Race Week er aktuelle

arrangementer.

Parkeringsplassen
Sty..f tu. opp igjen diskusjonen med naboen på parkeringsplassen.

Oiav skaffer fram nødvendig dokumentasjon fra hva som er giort.

En kommite beastående av Jon Egil Johnsen (ansv), Olav hals Og

Endrer Steinbru er ansvarlig for å få landet denne saken.

Brev fra Fylkesmannen vedr. Småbåthavn
Fylles ut og sendes inn av sekretæren

Neste møte tirsdag 5. juni kl. 19:00 på Slippen
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Lars Erik/
Per

Olav/
Jon Egil

Kristian
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